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zpravodaj
s b o r u Če s ko b ra t r s ké c í r k v e e v a n g e l i c ké v O s t ra v ě

1. listopadu před 110 lety byl vysvěcen náš kostel

biblický úvodník
NEJSME VYDÁNI SAMI SOBĚ NAPOSPAS
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,
zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku,
a ty, Hospodine, víš už všechno.
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu,
svou dlaň jsi položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy,
jsou nedostupné, nestačím na to.
Kam odejdu před tvým duchem,
kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře,
chtěl přebývat při nejzazším moři,
tvoje ruka mě tam doprovodí,
tvá pravice se mě chopí.
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma,
i noc kolem mne se stane světlem.
Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň:
podivuhodně jsem utvořen...

Ž

alm139 je rozhovor člověka
s všemohoucím a laskavým
Stvořitelem. Žalmista stojí v údivu
nad Boží vševědoucností, stále se
setkává s Boží podivuhodnou
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přítomností. Tajemství Hospodinovy
velikosti přesahuje lidské chápání.
Vedle úžasu nad nepostižitelností
Božího myšlení a jednání se line
pocit lidské nemohoucnosti. Avšak
zpravodaj

v tomto okamžiku, kdy člověk naráží
na Boha a uvědomuje si jeho
přítomnost, se rodí víra. Hospodin je
nejen Stvořitel, je Pán a Otec, Bůh,
jenž má zájem o člověka. Boží
stvoření není ztraceno v obrovském
vesmíru. Vždy a všude si můžeme
uvědomovat Boží přítomnost.
Hospodin je nám nablízku, nejsme
osamoceni.
Boží přítomnost svádí člověka
k tomu, že se pokouší uniknout
Božímu dohledu, aby mohl žít po
svém. Člověk se však nemá kam
schovat. Ani nebe, ani podsvětí se
nevymykají z Boží pravomoci.
Hospodina nelze ničím a nikým
omezit. Není možné mu uniknout
pomocí magie (křídla jitřenky), ani ve
skrýši v tajuplné temnotě. Lidské
zaříkávání a jiné praktiky jsou před
Hospodinem ubohé a marné.
Všudypřítomnému Bohu se člověk
nemůže ztratit. On přestává být
pronásledovatelem a stává se
ochráncem vyvolených.
Hospodin je Stvořitel, jedná,
působí, zachraňuje, stojí při člověku,
provází ho celým životem. Žalmista
se sklání v pokoře před Panovníkem
celé země a spoléhá na jeho mocné i
laskavé ruce.
Boží všemohoucnosti zdánlivě
odporuje existence svévolníka
a protivníků vůbec. Žalmista nechce
mít s nimi nic společného. Žalmista
se dovolává Boží spravedlnosti,
zdůrazňuje, že nenávidí všechny, kdo
listopad 2017

stojí proti Hospodinu. Boží nepřátelé
jsou i jeho nepřátelé. Možná, že
nepřáteli Bůh zkouší své věrné,
možná právě na nich se zjevuje jeho
shovívavost.
V závěru se žalmista vrací
k vyznání o Boží vševědoucnosti.
Nebojí se Božího zkoumání. Ví totiž,
že jen všemohoucí Bůh může změnit
směr jeho života, pokud jde cestou
zla. Kromě Boha, který jediný moudře
rozhoduje, nemůže člověk spoléhat
na nikoho a na nic. Vše závisí na
vztahu k Hospodinu, na víře v Boha,
jenž stále zasahuje do lidského
života. Jeho mocí i láskou je člověk
obklopen po celý svůj život. (Výklady
ke SZ III.)
Pane, děkujeme Ti, ze Ti nejsme
lhostejní, že jsi nám nablízku. Ve Tvé
p ř í t o m n o s t i i t m a z t rá c í s v o u
hrozivost. Ani ve smrti se Ti my ani
naši blízcí neztratíme. Usměrni náš
neklid, chaos, strach a nejistotu
lidského tápání a dávej nám odvahu
k novým začátkům a drž nás stále dál
v láskyplném sevření své náruče.

Dita Bartolšicová
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ze sborového života
ZÁPISKY ZE STARŠOVSTVA Z 11. ŘÍJNA 2017
✓ Starší schválili finanční podporu studentům církevních kurzů (vzdělávání

laiků, varhanní kurz).
✓ Jako delegáti sboru pojedou na konvent Hanka Vlčinská, Jana Grollová,
Ewa Jelinek, M. Waloschek a Pavel Šindler. Náhradníky jsou J. Drozdová
a M. Skotnica.
✓ Starší projednali podklady pro jednání konventu včetně synodní radou
navrhovaných změn církevního zřízení.
✓ Také proběhla diskuse k postavení farářů a farářek v naší církvi.
✓ Dozorčí rada Diakonie se sešla 2.10.2017. Potřebná povolení pro zahájení
přestavby na Syllabové ulici jsou vyřízena, na jaře se může začít
s přestavbou. Diakonii byly přiznány dotace, které šly na zvýšení platu
zaměstnanců, byly však přiznány do konce kalendářního roku. Stále
nejisté je fungování střediska Náruč. Ředitel p. Říman má pro vážné
onemocnění dlouhodobou nemocenskou.
✓ Dozorčí rada střediska má konec funkčního období v prosinci 2017. Pro
další období byli navrženi br. J. Groll, J. Friedrich, L. Janča. Jako náhradník
byl navržen br. M. Skotnica.
✓ Opravy vikýřových oken na půdě kostela, přes které zatékalo do kostela
organizačně řeší SCEAV.

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Br.faráři O. Titěrovi, členu synodní rady ČCE, za besedu v Třanovského

sále;
✓ J. Grendziokovi za uspořádání koncertu dětského sboru, který potěšil
a vynesl slušný obnos na pořízení druhého kalichu pro Večeři Páně;
✓ pořadatelům Strašidelné noci pro děti, která se konala v prostorách
sboru;
✓ a velmi děkuje těm, kteří přišli v sobotu 21. uklízet kostel. Je tu jistě
výzva k zamyšlení pro všechny, jestli by opravdu nebylo možné část
jednoho dne jedenkrát v roce věnovat této společné činnosti.
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LISTOPADU
Martin Pavlinec
Otomar Kantor
Jindřich Řepka
Jaroslav Žvak

Přemysl Pala
Jiřina Bešlová
Jaroslav Šabacký,
Václav Ševčík

Valter Arlet
Jarmila Hlinková
Sára Wranová

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77...
Respektujeme, pokud nahlásíte kazatelce, že si zveřejnění nepřejete.

SETKÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PURLEY
21.-29. ČERVENCE 2018
Téma: Ovoce ducha

Věková skupina: 12-21 let
Účastníci se mohou těšit na několik dnů na Blackland Farm, výlet do
Brightonu a Londýna, návštěvu Hever Castle či Harry Potter Studio.
Náklady: 100 liber (80 sourozenci) - zahrnují ubytování, jídlo, dopravu na
místě a vstupy. Nutno připočíst letenku a kapesné.
Máte-li zájem nebo otázky, kontaktuje Janu Grollovou
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modlitební okénko
✤

Děkujme Pánu za nesamozřejmý život v zemi s náboženskou svobodou
v míru a dostatku. Usilujme o vděčnost a pokoru a mysleme v modlitbách
na ty, kterým jsou tyto hodnoty odepřeny.

✤

Prosme Pána o moudrost, zdar a požehnání pro akce konané ve sboru
a události v církvi v nadcházejícím období. Např. konvent, Listopadání,
příprava k vánoční hře, sborové neděle... Modleme se za růst víry, poznání
Boží vůle a vedení Duchem pro všechny členy našeho sboru.

✤

Prosme o požehnání služeb jiných sborů a církví, především misijních
a evangelizačních aktivit. Ať co nejvíce lidí nachází lásku Boží a cestu do
Jeho království. Usilujme o svatost, abychom byly dobrými svědky Boží
lásky.

✤

Modeme se za politickou situaci a správu věcí veřejných, za volbu
prezidenta. Ať zvolení zástupci lidu jednají podle Boží vůle a v Jeho bázni.
Prosme o návrat Evropy ke Kristu, což byl i cíl reformace. Vyprošujme mír
a pokoj pro všechny lidi dobré vůle, oběti konfliktů a násilí.

✤

Nezapomínejme v modlitbách na nemocné, unavené, potřebné, osamělé,
handicapované, lidi v úzkosti. Ať v nouzi nacházejí pomoc a lásku Boží
skrze jeho služebníky. Stavme se proti těm, kdo na nich a na štědrém
sociálním systému parazitují. Mysleme na rodiny, ať drží při Kristu a při
sobě, nedávejme prostor zlému, odvracejme se od hříchu, lněme
k dobrému.

✤

✤

✤

Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro misionáře, pronásledované
ve víře i pro ty, kdo ztrácejí odvahu.
Modleme se za podzimní počasí, obezřetnost pro účastníky silničního
provozu, ochranu těch co jsou na cestách či bez domova.
Prosme Pána o lásku k němu i k našim bližním, ať dokážeme přinášet sami
sebe jako svatou, milou a Bohu libou oběť (Ř12,1).
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f. Ondřej Titěra předává medaili vděčnosti Janě Haškové (1.10.)
INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme
(podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY
Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost
dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby
využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.
Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
WEB:
FARÁŘI:

Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
ostrava@evangnet.cz
ostrava.evangnet.cz
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
Pavel Šindler (tel. 777 065 911)
KURÁTOR:
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 230 036 5561/2010
Redaktor Zpravodaje: Michael Waloschek
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program ve sboru – listopad
úterý 7. listopadu
středa 8. listopadu
čtvrtek 9. listopadu
pátek 10. listopadu
sobota 11. listopadu
neděle 12. listopadu

úterý 14. listopadu
středa 15 listopadu
čtvrtek 16. listopadu
sobota 18. listopadu
neděle 19. listopadu

úterý 21. listopadu
středa 22. listopadu
čtvrtek 23. listopadu
pátek 24. listopadu
neděle 26. listopadu
úterý 28. listopadu
středa 29. listopadu
čtvrtek 30. listopadu
pátek 1. prosince
neděle 3. prosince

9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:15 staršovstvo,
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
10-12.11. Ostravské listopadání (Klub Parník)
10-12.11. Ostravské listopadání (Klub Parník)
10:00 BOHOSLUŽBY s večeří Páně (kostel),
nedělní škola, kavárna (sál), beseda s f. Joelem Rumlem,
17:00 pěvecký sbor
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
8:30 konvent (Olomouc)
9:30 BOHOSLUŽBY (sál), nedělní škola, kavárna (sál),
17:00 pěvecký sbor,
18:00 Modlitby za Ostravu
(CB Poruba, Karla Pokorného 1551/48)
9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
24-26.11. Soustředění Ostravských zvonku
(Lázy, Kateřinice)
9:30 BOHOSLUŽBY (sál), nedělní škola, kavárna (sál),
17:00 pěvecký sbor
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
19:00 nokturno
9:30 BOHOSLUŽBY s VP (sál),
PRVNÍ ADVENTNÍ, nedělní škola, kavárna (sál),
17:00 pěvecký sbor

